
KRAJOWE BIURO WYBORCZE   Włocławek, dnia 28 sierpnia 2014 r. 
 DELEGATURA 

         WE WŁOCŁAWKU 
 

 

DWŁ – 713 – 3 / 14      Panie, Panowie 

        Pełnomocnicy 

        do spraw wyborów 

        Prezydenta Miasta Włocławek, 

        Starostów, Burmistrzów i Wójtów 

 

 

 

W związku z opublikowaniem w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1134 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ustalonym Kalendarzem 

Wyborczym uprzejmie informuję. 

1. W dniu 7 września 2014 r. (niedziela tj. do dnia 8 września br.) mija termin podania 

do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach 

wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji 

wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

W ramach udzielanej Państwu pomocy, Delegatura złożyła graficznie  

te obwieszczenia. Opis granic okręgów wyborczych został uzupełniony według stanu 

na dzień dzisiejszy i posiadanej przez nas wiedzy. Bardzo proszę  

o dokładne sprawdzenie projektów obwieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza opisu granic 

okręgów, siedzib powiatowych, miejskich i gminnych komisji wyborczych, imion  

i nazwisk Państwa szefów podpisujących obwieszczenia. 

Datę wydania obwieszczenia ustaliłem na 5 września br. Plakatowanie na terenie 

miast i gmin powinno być przeprowadzone do 8 września br. Informację  

o prawidłowym sporządzeniu obwieszczenia (brak błędów) bądź o ewentualnych 
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błędach proszę przesłać e-mailem do 1 września br. (nazwa maila: 

Obwieszczenia – okręgi 2014 r.).     

Przesłany projekt obwieszczenia możecie Państwo wydrukować w formacie A-3  

lub większym A-2. Zależy to od Państwa decyzji (w końcu to obwieszczenie Państwa 

szefów). Jeżeli będziecie mieli kłopoty z drukiem proszę o informację w mailu. 

W przypadku utrzymania przez Pełnomocnika do spraw wyborów Starostów formatu 

A-3 obwieszczenia, proponuję by Pełnomocnicy ds. wyborów Burmistrzów i Wójtów 

z danego powiatu powielili ich obwieszczenia i łącznie z własnymi wywiesili  

na tablicach ogłoszeń w urzędach i na terenie miast i gmin.  

Bardzo proszę o przyjęcie mojej propozycji. 

Ponadto Urząd Marszałkowski przekaże Państwu obwieszczenia o podziale 

województwa na okręgi wyborcze. 

2. Prawdopodobnie Komisarz Wyborczy powoła terytorialne komisje wyborcze  

w ostatnim terminie tj. 22 września 2014 r. Bezpośrednio po tym terminie planowana 

jest narada Pełnomocników ds. wyborów. Natomiast po pierwszych posiedzeniach 

tkw, odbędą się szkolenia członków tkw poświęcone wszystkim czynnościom tych 

komisji do dnia głosowania. Szkolenia odbędą się powiatami. 

3. Pragę ponownie zwrócić Państwa uwagę na stronę internetową Państwowej Komisji 

Wyborczej oraz na podstronę Komisarza Wyborczego we Włocławku. Znajdują się 

na nich wszystkie akty prawne: ustawy i rozporządzenia, uchwały i informacje 

Państwowej Komisji Wyborczej, obwieszczenia i komunikaty PKW i Komisarza 

Wyborczego oraz materiały pomocnicze dla Komitetów wyborczych dotyczące 

przeprowadzanych wyborów samorządowych. Będę informował Państwa wyłącznie 

o realizowanych zadaniach związanych z terminami określonymi w kalendarzu 

wyborczym. 

 

 

       Dyrektor Delegatury 

 

          Jacek Kraszewski 

 


